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   גוזר ומקייםברוך
  

  )א, לז(" ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען"

  

. קפץ עליו רוגזו של יוסף, ביקש יעקב לישב בשלוה'

אמר הקדוש ברוך , צדיקים מבקשים לישב בשלוה

, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, הוא

  )י"רש (.' בשלוה בעולם הזהאלא שמבקשים לישב
   

 על כך עמד ל" שמחה זיסל זיו זצרבי' סבא מקלם'ה

 לא נתכוון יעקב אבינו ליישב בשלוה על מנת שודאי

,  לאחר כל תלאותיורצה אלא,  הזהעולםה מהנותלי

ללא '  בתורה ועבודת הלעסוק שלוות הנפש כדי

  . מפריע
  

  ? פגם יש בבקשה זו ומה
  

מתוך שלוה '  הזה לא הוכן לעבודת השהעולם, וביאר

   .קושי מתוך וקא דאהיעיקר העבודה , ומנוחה

, ה מביא יסורים על האדם"שאין הקב,  לדעתעלינו

  . לעמוד בהםיכול אם כן הוא אלא
  

', ברוך שאמר' בתפילת הנאמר את לבאר שמעתי

 גזירה על ה גוזר"הקב כאשרש', ברוך גוזר ומקיים'

 זו ו, לעמוד בניסיוןח הכואת לו ותןנ גם הואהאדם 

שמקיים את האדם שיוכל לעמוד ', מקיים 'הכוונה

  . בנסיון
  

וכששמע אחד ,  שפרצה שריפה באחת העיירותמעשה

 תכלה את השריפה שיש חשש גדול שהמתושבי

, ל" מקוצק זצר"אדמו הלא בבהילותפנה , חנותו

  מהךאין ל, 'אמר לו הרבי. בבקשה שיתפלל עבורו

 נעצרה מספר האש ואכן! ' לא תישרףךחנות, לדאוג

   .מטרים סמוך לחנותו
  

  . כולם שפעל בזה הרבי נס ומופתחשבו

    
  

  

אלא , אין כאן שום מעשה נסים, ' להם הרביאמר

  ניסיונותמביאה "הקבמאחר שקבלה בידינו שאין 

שאין , וברור היה לי,  יותר ממה שבכוחו לקבללאדם

 את הצער של  לסבולאדםזה בכוחו של אותו 

 לא תיפגע חנותוש הייתי בטוח  לכן, רכושושריפת

  .'בשריפה
  

ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב  "על הפסוק) ה, רבה פד( במדרש אמוב

משל , חוניא' אמר ר ',"ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

, ראה כת של כלבים, לאחד שהיה מהלך בדרך

 יעקב שראה כיון כך. וישב לו ביניהם, ונתיירא מהם

  . 'ביניהם לו וישב מהם נתירא ואלופיו עשו את

 ההולך שהתיירא מדוע,  ביאור מדרש פליאה זהצריך

 כוונתו שיעקב הלך מהמהכלבים הלך וישב ביניהם

  ? ביניהםוישב
  

,  צרהאדם על באה שאם ',ם"חידושי הרי'ה יארב

 לברוח לחפש אינה,  להתמודד עימההדרך הנכונה

 ידיועל , בטחון ואמונהאלא עליו להתחזק ב, ממנה

  . ה מהצרהינצלכך יזכה ל
  

,  יסוד זה ביאר את המדרש שיעקב ישב ביניהםולפי

שכוונתו לומר שעל אף שעשו מנסה להורגו וזו 

ודבר ' הפנים יעקב שזו גזירה מאת ה,  גדולההסכנ

  !זה עזר לו להנצל מן הצרה
  

 לברוחשמי שמנסה ', חפץ חיים' זה אמר הכעין

דומה לאסיר שכבול בשרשרת , מיסורים הבאים עליו

שככל שמתאמץ להסיר , ומנסה להשמט מהם, ברזל

  .נחבל ונפצע יותר, את השרשרת

  

  

  
  

  ד"בס

  בויש פרשת
  ל" זיוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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   שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסיםעד
  

" ַוַּיֲח�ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתוֹ "

  )ה, לז(
  

 את לאחיו יפרס דועמ,  ביאורצריכה סף יותהנהג

שהרי , ועוד.  ידע כי הם שונאים אותוהריו, חלומותיו

כל החלומות הולכים אחר ') ב,  נהברכות( ל" חזואמר

והיה לו לחשוש שמא יפתרו אחיו את ', הפה

  . חלומותיו לרעה
  

' אור עולם' בעל הל" משה דוד זצרבי על כך אומר

שכל הדברים , מכאן תלמד ותשכיל, )ל"תלמיד הרמח(

ולא היו מסורים , ת"הללו היו מונהגים מהשי

, ףה נטע בלבו של יוס"הקב. ונשלטים ביד המקרה

כדי שיוסיפו , ללכת ולספר את חלומותיו לאחים

היא אשר , ותוספת שנאה זו. שנאה על שנאתו

תוכל ' זירת הכדי שג, כי ימכרוהו לעבד, תגרום

, ה"הונהג על ידי הקב, גם פתרון החלום. להתקיים

ואף , לפתור אותו לטובה, אשר נתן בלב האחים

  . פתרו את חלומו באופן הטוב לו, ששנאו אותו
  

,  כי אפילו פיו של האדם אינו נתון ברשותולהודיע

'  הדבר אתאלא הכל עומדים ומשועבדים להוציא 

, עשה בשמים בארץ' כי כל אשר חפץ ה, בעל כרחם

  .היא תקום' אך עצת ה, ורבות מחשבות בלב איש
  

וראשי הקהל ', פרשבורג'ד נפטר רבה של " תקנבשנת

 ל" יצחק חריף זצלרבינמנו וגמרו להציע את הרבנות 

 לשלוח לו כתב החליטוו', בורסאמ'רבה של העיר 

  . רבנות

 אתשלחו , תמדויקה שלא ידעו את כתובתו מכיון

.  לרבםשימסרוהו כדי, עד הקהילהאיגרתם לבית ו

 שרבם חשש הוא,  המכתב לידי ראש הקהלגיעכשה

', פרשבורג'האהוב יעזוב את עירם לטובת קהילת 

  . לאיש כךעל את המכתב אצלו ולא סיפר הטמין

 מרבי  המתינה זמן מה לתשובה'פרשבורג' קהילת

 סברו שאינו  התמהמהה להגיעשזוכו, יצחק חריף

 לרבי משולם ות כתב רבנו ולכן שלח,מעוניין במשרה

לאחר זמן נודע .  את הסכמתוהביעאשר , ל"איגרא זצ

  העירלו כי הצעה זו הוגשה תחילה לרבה של

  סירבמדועהחליט לנסוע אליו כדי לברר , 'סאמבור'

  
  

  

  
  

  

  . 'פרשבורגב'לקבל את כתר הרבנות 
  

,  לו קבלת פנים גדולהנערכה', סאמבור' לבהגיעו

 יצחק שאלו רבי . הקהליראשו  הרבבהשתתפות

  '? לביקור כה חשובלתנו זכתה קהיבמה'

 לכהן סירב הוא משולם שבא לברר מדוע רבי לו אמר

  ', פרשבורג'כרבה של 
  

כי מעולם לא קיבל כתב , ' בפליאה לו רבי יצחקאמר

  . ' מהעיר פרשבורגרבנות
  

ובפיק ,  מבוכה רבהחש במעמד שנכח  הקהלראש

 אך , ברכיים סיפר לכולם כי אכן הגיע מכתב כזה

  . כדי שישאר בעירםהרבהסתיר אותו מ

כתר , 'אמר לרבי יצחק,  רבי משולםאת שמע זכאשר

 שכך מאחר, ' אך רבי יצחק השיבו!'ך מגיע לנותהרב

  . 'יצא הדבר' הרי מה, התגלגלו העניינים

  . סימוכין לדבריווהביא
  

ועתה לכו ונהרגהו ) " כאכ( בפרשת וישב מובא

 והונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלת

  "ונראה מה יהיו חלמתיו
  

הרי ברור שלא ,  להקשות לאחר שיהרגו אותוויש

ונראה מה  "לומריתקיימו חלומתיו ומדוע הוסיפו 

  ?"יהיו חלומתיו
  

 אומרים הם. כן אומרת הקודש רוח'י " רשתירץ

, חלומותיו יהיו מה ונראה מסיים והכתוב, נהרגהו

 אפשר ואי. שלי או שלכם או יקום מי דבר נראה

 מכיון "חלומותיו יהיו מה ונראה" הם שיאמרו

   'חלומותיו בטלו שיהרגוהו
  

וישמע ראובן ויצלהו " שלאחריו כתוב בפסוק והנה

 שמע ראובן שגרם לו מה להבין וצריך" ' מידם וגו

  ?להצילו מידם
   

  'סמבור' רבי יצחק רבה של פירש

 רק שמע 'ונראה דבר מי יקום' הבת קול של את

 הצלת של עליו מוטל התפקיד  כיהסיק ומכך ראובן

  !יוסף
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, צחקי'  רסיים,  גם יש לנהוג במקרה שלפנינוכך

 משולם  הרי זה אות מן רבי הגיע לשהמכתב מכיוון

 לכהן פאר כרבה של נועד זה שהואכי , השמים

  !'פרשבורג
  

  

   את אביך ואת אמךכבד
  

ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמ�ָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל "

   )לד, לז(" ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים
  

עשרים ושתים שנה משפירש ממנו עד שירד יעקב '

 עשרים ושתים שנה שלא קיים כנגד' וגו, למצרים

  )י"רש. ('יעקב כבוד אב ואם
  

 , הלך לבית לבן בציווי הוריו יעקב ביאור שהריצריך

וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה , 'שנאמר

 על שלא כיבדם באותה נענש ומדוע, )ז, כח( 'ארם

  ?תקופה
  

י לומר שיעקב " כוונת רשאין ש,ל" זצך שהרב ביאר

  ל    "אלא לימדונו חז, נתבע על כך
  

 זכות זה לו היה היה יעקב בבית הוריו ומכבדם שאם

  . אותו מצרת יוסףמצילה היתה וזוולה גד
  

שהיה , שהוריו הכניסו לביתם את סבו,  לי אברךסיפר

ובמשך כארבע שנים . חולה מאוד והיה זקוק לעזרה

  .  אחדלילהלא ישן אביו ברציפות אפילו , שהיה אצלם

  אותם השניםשכל,  ששם לב אמר לו אביופעם

 גדולההייתה לו סייעתא דשמיא , שהסבא היה בביתם

 הלך והכל בנקל אחיובפרנסה וזכה להשיא את 

 שהסבא נפטר החלו אצלו הוצאות ולאחר. כשורה

לא , שבזמן שאביו היה אצלו, םמרובות וקשיים גדולי

  .היו
  

  

   פני חבירו ברביםהלבנת חומרת
  

ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר "

  )כה, לח(' וגו"  ָהָרהיֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנכִ 

אלא , לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת'

, יודה, אמרה אם יודה מעצמו, לאיש אשר אלה לו

מכאן אמרו נוח לו . ואל אלבין פניו, ואם לאו ישרפוני

 האש ואל ילבין פני חבירו לאדם שיפילוהו לכבשן

  .)י"רש( 'ברבים

  

  

  

  
  

  
  

 עוקבא מרש) ב,  סזכתובות( ל"בחז מובא זה בענין

,  בשכנותםרדשהיו נותנים צדקה בסתר לעני , ואשתו

, פעם ניסה אותו עני לראות מי הם המטיבים עמו

וכשזרקו את הכסף , המתין להם מאחורי דלת ביתו

ברחו , פתח את הדלת והחל רץ אחריהם, לתוך ביתו

 אם יתבייש מנת שלא על ,מפניו מר עוקבא ואשתו

 לתוך נכנסו והתחבאוובדרכם . זהותם לו יוודעת

  .ומר עוקבא נכווה מכך, שהיה עדיין חם, תנור

 זאת עשות ללמדו עוקבא ואשתו שמרל "חז ומבארים

,  יהודה ולא להלבין את פניהישרף לשהעדיפה, מתמר

 כבשן תוך עצמו לשימסור לו לאדם חנו'משום ש

  .' ילבין פני חבירו ברביםלאהאש ו
  

ומדוע , לאדם' נוח'מהו לשון ,  מבריסקהרב הקשה

  ?אדם להפיל עצמו לכבשן האש' חייב'ל "לא אמרו חז

, היה אפשר ללמוד מכך', חייב'שאם היה כתוב , וביאר

או להלבין , שאם עומדות בפני האדם שתי אפשרויות

חייב הוא להיכנס , פני חברו או להיכנס לכבשן האש

 אולם אם אין האדם מלבין פני חברו. לכבשן האש

 מחברו  נוצר מצב שהאדם נעלבאלא , באופן ישיר

  זהבאופן, דוגמת המעשה עם מר עוקבא, יןבעקיפ

', נוח'לכן כתוב לשון , אין חייב להיכנס לכבשן האש

 הואשואפילו ,  כדאיותשלשיש כאן שיקול , ללמדינו

 מחמתו רםיג לאנוח הוא לאדם ש, עלבוןל גורם הרק

  .הלבנת פנים
  

 לגרום שלא מאד נזהרו הדורות גדולי כל, כידוע

  . עלבון של לאבק אפילו
  

', בריסק 'של רבה ל"זצ דיסקין לייב יהושע רבי על

 השמש לתלמידיו  בשעה שאמר שיעורשפעם, מסופר

, במלח הסוכר לו נתחלף ובטעות חם תה כוס לוהכין 

 לכמות חולשתו מחמת זקוק שהיה לייב יהושע רבי

 המלח של החזק בטעם מיד הרגיש, סוכר של יתירה

 שום פניו על הראה לא אך, בטעות השמש לו ששם

  . ושתה את כל הכוס עד תומההיכר או שינוי
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לפתע שמה לב שעל השיש ,  שהיתה במטבחהרבנית

   .הנעשה את  הבינהמיד ,מונחת קופסת המלח
  

אך ' בכוס מלח', 'בכוס מלח 'בקריאה לחדר נחפזה

  .כאמור היה זה כבר לאחר ששתה הרב את הכוס
  

 מים לשתות לעצמו הרשה כיצד, 'הרבנית לשאלת

, בריאותו על לרעה להשפיע עלולים אשר, מלוחים

 מאד ונשמרתם) "טו, ד דברים (התורה לאזהרת בניגוד

 את ל"חז חרצו כבר הרי, 'השיב". לנפשותיכם

 כבשן לתוך עצמו את שיפיל לאדם נוח, 'משפטם

   !'ברבים חברו פני ילבין ואל, האש

  

   פרטיתהשגחה
  

ַמְצִליַח '  ֹעֶׂשה הּואִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ה' ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ה"

  )ג, לט(" ְּבָידו
  

ומה ? ה עמו"רואה שהקב,  היהרשעשוכי פוטיפר '

 שלא היה שמו של הקדוש ברוך לאא? אתו' הוא כי ה

היה נכנס לשמשו והוא היה מלחש , הוא זז מפיו

אתה הוא , אתה הוא בטחוני, רבון העולם, ואומר

תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל , פטרוני

מה אתה , ופוטיפר אומר לו, רואי ובעיני פוטיפר אדוני

לא , והוא משיבו, שמא כשפים אתה עושה לי, מלחש

ב וירא  כתיכךלפי, אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך

  )תנחומא סימן ח(. 'אתו' אדוניו כי ה
  

מאמר השגחה פרטית (' שומר אמונים' בספר כתב

נתקיים בו , כיון שכך היתה הנהגתו של יוסף, )ג"פכ

כיון שביקש , "וכל אשר הוא עושה ה׳ מצליח בידו"

 יחמצל' היה ה, על כל דבר' והודה לה, על כל דבר' מה

  .לו בכל מעשה ומעשה שהיה עושה
  

כאשר יהיה ,  זו שייכת אצל כל אדםשהנהגה, סיףוהו

כי , יצליח בכל פעולה שיעשה,  שמים שגור על פיושם

מושגחים , המתדבקים תמיד באמונת השגחת הבורא

 להם מדה כנגד ה משלם"הקב, הם בהשגחה פרטית

  .מדה
  

חפץ 'ה עלה,  השבתות לאחר תפילת מנחהבאחת

   , לבימה בבית הכנסת בעיירתו ראדין והכריז'חיים

....  

  

  

  

  
  

  אנירוצה,  מחר אעלה לארץ ישראלורבותימורי '

,  שבתמוצאי בוהנה. 'להיפרד מכם ולומר לכם שלום

  . את הנסיעהדחותונאלצו ל, חלתה רעייתו
  

 יכלה לצאת אל לאוהנסיעה ,  רב היה מצבה קשהזמן

 בריאותו התערערה,  הרבניתשהבריאהלאחר , הפועל

 לא , זקנותו המופלגתמפאתו, עצמו' חפץ חיים' השל

היה מסוגל עוד לעמוד בפני טלטולי הדרך של 

לא הצליח ,  רצונו העזלמרותו .הנסיעה הארוכה

  . להגשים את רצונו הגדול לעלות לארץ הקודש
  

היה ', אבן האזל' בעל הל" איסר זלמן מלצר זצכשרבי

נהג " חפץ חיים"שה, וסיף מיהה, מספר סיפור זה

ואפילו כאשר רצה ללכת ', בעזרת השם'תמיד לומר 

בעזרת 'היה מקפיד לומר ,  שבביתולשני אחד מחדר

 כשבא להפרד מבני ואילו .' הולך לחדר השניאניהשם 

' עירו לא הזכיר שרוצה לעלות לארץ ישראל בעזרת ה

 זאת אלא אין, והיה הדבר לפלא בעיני השומעים

 .ן נמנע ממנו באמת הדבר כועל שטן מעשה
  

  

   הגדול שיש לך בעולם הוא יצרךהשונא
  

  )י, לט(" ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְו�א ָׁשַמע ֵאֶליהָ "
  

, תמר למעשה פוטיפר של אשתו מעשה לסמוך כדי'

, שמים לשם זו אף שמים לשם זו מה לך לומר

 בנים להעמיד שעתידה שלה באצטרולוגין שראתה

  )א, י לט"רש(. 'מבתה אם ממנה אם יודעת ואינה ממנו
  

 שיש לנו אמר, 'ם"חידושי הרי'ה בעל ר מגור"האדמו

  .ללמוד מפרשה זו יסוד חשוב
  

 שיש לו רצון לעשות דבר מסוים מידי אדם רואה אם

ידע ,  לו ספק שמא אין מעשה זה ראויויש,  ביומויום

  ! היצר עצת שהיא

  

  :להצטרפות לרשימת התפוצה

lehitaneg.betaanugim@gmail.com  

  

  
  


